
   

Uchwała Nr XXXVII/310/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego na os. Na Wzgórzach zgodnie 
z pismem ML-02.7123.369.2013.BS 

Na  podstawie  §  4  pkt.  5  lit.  g   Statutu  Dzielnicy  XVII  stanowiącego  załącznik  nr  17  do  uchwały 
nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic  
(tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 poz. 3278, zm.:  
uchwała Nr CV/1060/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. oraz Nr CX/1107/06 z dnia 24 maja 2006 r.)  
Rada Dzielnicy XVII postanawia:

§1.
Zaopiniować pozytywnie  wniosek dotyczący ponownego zawarcia  umowy najmu lokalu 

mieszkalnego  wymienionego  w  piśmie  ML-02.7123.369.2013.BS  na  os.  Na  Wzgórzach  w 
Krakowie z Panią Teresą W.

§2.
Do  Rady  Dzielnicy  XVII  Wzgórza  Krzesławickie  nie  wpłynęły  negatywne  opinie

o nagannym zachowaniu Pani Teresy W., co było podstawą do wydania pozytywnej opinii zawartej 
w §1. 

Ponadto powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej 
przez Przedstawiciela Rady Dzielnicy XVII w lokalu zajmowanym przez Panią  Teresę W.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XXXVII/311/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 19 grudnia 2013r.

W sprawie:ewentualnej sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 731 położonej w obr. 10
                  jedn. ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Kazimierza Jagiellończyka
                      pismo: GS.01.6840.4.35.2013 

Na  podstawie  §  4  pkt.  5  lit.  l Statutu  Dzielnicy  XVII  stanowiącego  załącznik  nr  17  do  uchwały 
nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i  zakresu działania dzielnic 
(tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 poz. 3278, zm.:  
uchwała Nr CV/1060/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. oraz Nr CX/1107/06 z dnia 24 maja 2006 r.)  
Rada Dzielnicy XVII postanawia:

§ 1.
Zaopiniować pozytywnie ewentualną sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki  nr 731

o  powierzchni  0,0060  ha  położonej  w  obr.  10  jednostka  ewidencyjna  Nowa  Huta  przy
ul. Kazimierza Jagiellończyka stanowiącą własność Gminy Miejskiej Kraków na rzecz właścicieli 
działki przyległej nr 377 o powierzchni 0,0480 ha.

§ 2.
1. Warunkiem pozytywnej opinii zawartej w § 1 jest:
      1/  Opinia  merytorycznych  wydziałów Gminy czy w przyszłości  na  gruntach  będących
                 przedmiotem zbycia nie będzie prowadzona żadna inwestycja gminna.
      2/  Zapewnienie  niezbędnego  dostępu  do  sieci  infrastruktury  technicznej  przebiegającej
                 przez w/w działkę właścicielom sieci.
2.  O  planowanym  zbyciu  działki  należy  powiadomić  pisemnie  sąsiadów  w  celu  uniknięcia
    perturbacji prawnych

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



                                                                                                                                            

Uchwała Nr XXXVII/312/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie: zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego na os. Na Wzgórzach zgodnie 
z pismem ML-02.7123.21.2013.BS 

Na  podstawie  §  4  pkt.  5  lit.  g   Statutu  Dzielnicy  XVII  stanowiącego  załącznik  nr  17  do  uchwały 
nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic  
(tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 poz. 3278, zm.:  
uchwała Nr CV/1060/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. oraz Nr CX/1107/06 z dnia 24 maja 2006 r.)  
Rada Dzielnicy XVII postanawia:

§1.
Zaopiniować pozytywnie  wniosek dotyczący ponownego zawarcia  umowy najmu lokalu 

mieszkalnego wymienionego w piśmie ML-02.7123.21.2013.BS na os. Na Wzgórzach w Krakowie 
z Panem Marianem Cz.

§2.
Do  Rady  Dzielnicy  XVII  Wzgórza  Krzesławickie  nie  wpłynęły  negatywne  opinie

o  nagannym  zachowaniu  Pana  Mariana  Cz,  co  było  podstawą  do  wydania  pozytywnej  opinii 
zawartej w §1. 

Ponadto powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej 
przez Przedstawiciela Rady Dzielnicy XVII w lokalu zajmowanym przez Pana Mariana Cz.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uchwała Nr XXXVII/313/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 19 grudnia 2013r.

w  sprawie:  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  położonego  przy  ul.  Kantorowickiej 
zgodnie z pismem ML-02.7123.357.2013.BS 

Na  podstawie  §  4  pkt.  5  lit.  g   Statutu  Dzielnicy  XVII  stanowiącego  załącznik  nr  17  do  uchwały 
nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic  
(tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 poz. 3278, zm.:  
uchwała Nr CV/1060/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. oraz Nr CX/1107/06 z dnia 24 maja 2006 r.)  
Rada Dzielnicy XVII postanawia:

§1.
Zaopiniować pozytywnie  wniosek dotyczący ponownego zawarcia  umowy najmu lokalu 

mieszkalnego  wymienionego  w  piśmie  ML-02.7123.357.2013.BS  przy  ul.  Kantorowickiej  w 
Krakowie z Panią Moniką M.

§2.
Do  Rady  Dzielnicy  XVII  Wzgórza  Krzesławickie  nie  wpłynęły  negatywne  opinie

o nagannym zachowaniu Pani Moniki M., co było podstawą do wydania pozytywnej opinii zawartej 
w §1. 

Ponadto powyższa opinia wydana została na podstawie protokołu z wizji przeprowadzonej 
przez Przedstawiciela Rady Dzielnicy XVII w lokalu zajmowanym przez Panią  Monikę M.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



       
Uchwała Nr XXXVII/314/2013

Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
z dnia 19 grudnia 2013r.

W  sprawie:  ustalenia  wstępnej  listy  zakresu  rzeczowego  zadania  pn.  „Remont  dróg
           i  chodników  wg  wskazań  Dzielnicy”  w  ramach  zadania  powierzonego  „Prace
                         remontowe dróg, chodników i oświetlenia” w roku 2014
                              pismo: ZIKiT/S/105633/13/ID/78872

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 Statutu Dzielnicy XVII stanowiącego załącznik nr 17 do uchwały 
nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i  zakresu działania dzielnic 
(tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 poz. 3278, zm.:  
uchwała Nr CV/1060/06 Rad y Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. oraz Nr CX/1107/06 z dnia 24 maja 2006 r.)  
Rada Dzielnicy XVII postanawia:

§ 1.

Ustalić  wstępną  listę  zakresu  rzeczowego  zadania  pn.  „Remont  dróg  i  chodników
wg wskazań Dzielnicy”  w ramach zadania  powierzonego „Prace  remontowe dróg,  chodników  
i oświetlenia” w roku 2014 w sposób następujący:
- ul. Wańkowicza – wykonanie nakładki bitumicznej,
- ul. Freegego – wykonanie nakładki bitumicznej,
- ul. Kantorowicka – remont nawierzchni,
- ul. Poniatowskiego – remont nawierzchni, kontynuacja z roku 2013

§ 2.
Kolejne zakresy rzeczowe zadania wymienionego w § 1. zostaną ustalone po przeglądzie 

wiosennym dróg i chodników na terenie Dzielnicy XVII w roku 2014.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



       

Uchwała Nr XXXVII/315/2013
Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie

z dnia 19 grudnia 2013r.

W sprawie: uchwalenia planu finansowego wydatków Dzielnicy na 2014 rok

 Na podstawie § 32 ust. 6 Statutu Dzielnicy XVII stanowiącego załącznik nr 17 do uchwały nr LXVII/660/96 
Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic (tekst jednolity: 
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z  dnia  6 listopada 2002 r.  Nr 243 poz.  3278,  zm.:  uchwała  Nr 
CV/1060/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r.  oraz Nr CX/1107/06 z dnia 24 maja 2006 r.)   Rada 
Dzielnicy XVII postanawia:

§ 1.
 Przedstawić do akceptacji plan finansowy wydatków Dzielnicy XVII na 2014 rok, na kwotę 
34.000 złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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